
ket. "Az intézményesített zaklatás és a katonai elnyomás közepette a keresztény
bázisközösségek prófétai egyházzá fejlődnek - írja Labayen püspök. - Fennállá
suk két-három évtizede óta a vértanúk gazdag vetését nyújtják."

A Fülöp-szigetek katolicizmusa elindult azon az úton, amelyen feudális és kle
rikális egyházból a felelős keresztényekegyházává fejlődik. Ebben a,változásban
a gazdasági és a politikai elnyomottság nem akadályt jelentett, hanem az eszmé
lés, a keresztény elkötelezettség forrásává vált.

T.M.

HIT ÉS ÉLET

BESZÉLGETÉS - EGYÜTTLÉT ISTENNEL

Tanulságos volna felismerni, ki mit tart lényegesnek a keresztény életben: Ki
mivel vádolja magát a gyóntatószékben: mit érez bűnnek, mulasztásnak? Elet
eszményünk éretlenségét jelzi, hogy - talán részben éppen a kezdeti iránymuta
tást tartalmazó lelkitükrök nyomán - alig féltucatnyi feladatért tartja magát fele
lősnek, elszámoltathatónak a legtöbb keresztény. Ezek között azonban valami
lyen formában biztosan szerepel az Isten-kapcsolat ápolása, az első a tíz mózesi
parancsolat közül. Elhanyagolja a hitét az, aki nem, vagy csak hébe-korba jár
szentmisére; laza Isten-kapcsolatra vall, ha valaki nemigen imádkozik, esetleg
csak bajba kerülve fohászkodik segítségért.

Mi az imádság? Hol a helye az életünkben? Mikor, mit és hogyan imádkoz
zunk? Kisgyermek-korunk óta foglalkoztatnak ezek a kérdések. Szép keresztény
hagyomány például az étkezés előtti és utáni ima. Hivő családokban a kisgyere
kek szüleiktől tanulják meg. De egyre ritkábbak az otthoni közös étkezések.
Munkahelyen, napköziben, vendéglőben pedig aligha vetünk ma már keresztet.
Feltűnést keltő, de legalábbis indiszkrét volna benső életünk titkát a nyilvános
ság elé teregetni. Így aztán, katolikus családoknál is, vendégségek alkalmával
némi kínos feszengés támad: kezdjük imával az étkezést vagy ne? .

Papi társaságban is találkozunk hasonlóval: összejövetel, előadás, értekezlet
vagy beszélgetés közben megkondul a déli harangszó. Mocorgás támad. Főleg az
idősebbek egypercnyi szünetet tartanának, hogy elmondják az Urangyalát. A fia
talabbaknak mintha már nemigen jutna eszébe. Kinek van igaza? Aki ragaszko
dik hozzá, hogy a harangszóra elmondassék az arra rendelt imádság, vagy aki
rugalmasan későbbre hagyja, vagy talán annak, aki régen elhagyta már? Sokan
még elemibb kérdéseket vetnek föl: kell-e, mennyit és mit kell imádkozni reg-
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gel, amikor az ember álmos, kapkod, rohan? Mikor imádkozzunk a nap folya
mán? Lefekvéskor-e, hiszen akkor többnyire elaiszunk ima közben. Melyik a nap
legalkalmasabb időpontja, alkalma az imádságra?

Folytathatjuk a gondolatsort a közös imákkal. Nagyszüleink kötött imaformái,
a rózsafüzér és a litániák napjainkra sokat veszítettek népszerűségükből.A fiata
labbak talán nem kevesebbet, de mást imádkoznak. Jó tíz éve a magyar keresz
ténységben is elindult a spontán, egyéni imádkozás. A fiatalok összejöttek imád
.kozni, de nem kötött szövegeket mondtak, hanem saját érzelmeiket, élményeiket,
vágyaikat; kéréseiket fogalmazták meg, hangosan, egyénien a többiek előtt. Kör
bejárt az égő gyertya, a taizéi kövecske vagy egy kereszt, s akinek a kezébe ke
rült, az hangos imába kezdett. Felszabadító élményt adott ez - alkalmat arra,
hogy ki-ki önmagát adva, mégis a közösséggel együtt szólhasson Istenhez. - Az
tán a hátrányok is jelentkeztek azokban a csoportokban, amelyek kizárólagossá
tették ezt az imaformát: szentimentálissá, egyénieskedővé válhatott időnként ez
az ima, afféle produkcióvá, magamutogatássá. A csoportok megérezték: bármi
lyen hasznos is a spontán ima, nem nélkülözhetjük az egyház közös, objektív
áramban folyó hatalmas liturgikus imáját - s elterjedt a közös vesperás, esetleg
laudes.

Énekkel is imádkoztunk, imádkozunk, gitárral vagy anélkül. Sokakat megmoz
gattak ezek a lelkes, őszinte szívből fakadt íma-dalok. De akadt, aki művészi

szempontból hígnak érezte szövegüket, dallamukat, mások pedig ráéreztek arra,
hogy ez csak a hangulatteremtő kezdet - csonka marad, ha nincs elmélyültebb
folytatása. Elindult a gregorián tanulása, terjedőben vannak a Kis magyar uzuá
lis énekei, s egyre többfelé csendülnek fel a taizéi közösség dallamai: meditatív,
gregoriánszerű rövid énekek, amelyek alkalmasak a figyelem fenntartására, az
elmélkedő-imádkozó közösség összefogására hosszabb ideig is.

Melyik az igazibb? A liturgikus, vagy egyáltalán a közös ima, vagy pedig az
egyéni imádságok? S ha az egyéniek - akkor a mások által írt szövegek, a száza
dok során kialakított szertartások vagy pedig saját vallomásaink? A fiatalok ösz
tönszerűen talán az utóbbira szavaznának, de mintha az örök-emberi-isteni
liturgikus ima időtállóbbnaks ezért korszerűbbnekbizonyulna egyéni szavunk
nál, bármilyen őszinte és jámbor legyen is az. De tovább kérdezhetünk: hangos
szóval-énekkel imádkozzunk-e vagy csöndben? Legyen-e szervezett rendje, szer
kesztett forgatókönyve imádságos összejöveteleinknek, vagy bízzuk a Lélekre, az
egyéni, spontán ötletre a dolgok alakulását?

A zsinatnak mindenki számára legfoghatóbb eredménye kétségtelenül a szent
mise reformja volt. Ma már senkinek sem jut eszébe, hogy valami jámbor imád
sággal foglalja el magát a templomban, miközben a pap mondja a misét. Ma már
tényleg kuriózumnak számítaz átváltoztatás csendjében az olvasó csörgése, vagy
az a lelkipásztor, aki különbözó szándékokra kűlönbözö imákat mondat mise
közben. Egyre kevesebben méricskélik már, hogy milyen minimális ottléttel "ér
vényes még" a misehallgatásuk.Ma természetesnek érezzük, hogy a mise: közös
áldozatunk, amely mindnyájunk tevékeny részvételét kívánja. Mégis: mennyi a
zavaró mozgás egy-egy mise alatt: a mindig elkésők, a mise alatt ügyes-bajos dol
gaikat intézők, a templomba éppen csak bekukkantó kíváncsiak vagy turisták.
Főleg városokban milyen bátortalan, gyakran össze-vissza a közösnek hirdetett
éneklés (képzettebb, áhítatosabb, több művészi érzékkel és tudással megáldott
kántorok segíthetnének ezen?!). De ha minden jól sikerült is: olajozottan, sokak
bevonásával futott végig a közös szertartás - vajon helyet kapott-e benne a zsi
nat által előírt szent csend, az egyéni, bensőséges összeszedettség néhány pilla
nata legalább a szentáldozás után?
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Átgondolásra és megbeszélésre, egyéni és közös megfontolásra való kérdések
ezek: hogyan alakítsuk egyéni és közös imaéletünket, hogy az valóban közelebb
vigyen mjnket Krisztushoz, s hozzásegíthessen ahhoz is, hogy megjelenjen kö
zöttünk 0, akinek a nevében összejöttünk.

*

Az ima beszélgetés lstennel- talán ezt a meghatározást ismerjük a legtöbben.
De tudunk-e valójában még (vagy már?) beszélgetni? Milyen könnyen megragad
nak beszélgetéseink az élet felszínén - a napi politika és sport, a munkahelyi és
családi pletykák, a viccek és anekdoták fecsegés-szintjén, legjobb esetben is az
eszmecseréknél, ahol gondolatainkat, tudásunkat, tapasztalatainkat osztjuk meg
egymással, egymás okulására (nemritkán lepipálására!), közös céljaink elérésé
re. Hányszor tekintjük hallgatóságnak beszélgető partnerünket: terjedelmes elő

adásba fogunk életünkről, rögeszméinkről, vagy legalábbis örülünk, hogy végre
kipanaszkodhatjuk magunkat a másiknak.

Az igazi beszélgetés célja: a kölcsönös közlés és közeledés. Feltáruló vallomá
sunkban ajándékozzuk meg a másikat legbenső életünk féltve őrzött titkaival.
Olyanokat bízunk rá, ami nem tartoznék senkire. Személyiségünk darabjainak
ez a megosztása, cseréje hoz bennünket egyre közelebb egymáshoz. Az ilyen
beszélgetés az együttlét csöndje felé tart. Idővel elhallgatunk, nem azért, mert
kifogytunk a szóból, hanem mert a szavak már nem alkalmasak mőndanivalónk

hordozására: ajándékba adott önmagamat nem tudják többé közvetíteni. Weöres
Sándor szava e meghitt együttlétekre érvényes igazán: A szó csak kerete a
csöndnek, a beszéd a hallgatásnak.

Imánk ősforrása és mintája Krisztus, az Atya örök szava az emberhez. Benne
jött közel az emberhez Isten, s benne nyílt föl Isten teljes befogadására az em
ber. Jézus gyakran buzdítja tanítványait az imádságra: forduljanak bizalommal
az Atyához, aki gondoskodik minden szükségünkről(bár talán egészen máskép
pen, mint ők képzelik vagy remélik!). Isten irgalmában bizakodva kérhetünk
bocsánatot is bűneinkért, s jóságának láttán méltán adhatunk neki hálát. Jézus
maga azonban tökéletes egységben él Atyjával. Szüntelen 'és teljes egybetartozá
suk cselekedeteiben nyilvánul meg: az Atyának való feltétlen engedelmesség irá-r
nyitja minden mozdulatát. Ennek az egységnek zavartalan, boldog órái azok,
amelyeket magányosan Isten imádásában tölt el. Ebben a meghitt, rejtett együtt
létben készül fel nyilvános működésére, s később is ebbe vonul vissza az éjsza
kák csendjében, a munkával és emberekkel zsúfolt nappalok után. Beszél az
Atyáról, s tanítgatja hallgatóit, hogyan kell élniük Isten jelenlétének tudatában.
De szavai imájából indulnak ki s abba térnek vissza. Es eljön az idő, amikor
együtt imádkozik tanítványaival.

Az imádságnak két, többnyire egymásra következő szakasza lehet. Az első az
Istennel folytatott beszélgetés. Keresztvetéssel, a Szentháromság nevében szok
tuk kezdeni imánkat. Megszokott mozdulat, talán automatizmussá kopott. Való
jában a keresztény ima alapállását jelzi: nem én kezdem az imát, nem é~ szólí
ton meg először a Magasságbelit. O a kezdeményező a kapcsolatunkban. 0, aki a
Szeretet a Szentháromság egységében, aki akarta, hogy legyünk, hogy szereteté
nek részesévé válhassunk. Ha imába kezdek, csupán belekapcsolódom a szere
tetnek ebbe az öröktől tartó párbeszédébe, amely létünk alapja sbeteljesülő

boldogságunk reménye. .
E beszélgetés során Isten elé tárom ügyemet: átgondolom az életemet, mind

azt, amit tettem s ami velem történt. Osztályozomaz eseményeket hatásuk, er-
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kölcsi minőségük szerint. A jelenből aztán a jövő felé fordulok, s feltárom előtte
vágyaimat, terveimet, elképzeléseimet is. Bűnbánat és köszönet, kérés és elhatá
rozás fonódik őssze ilyenkor.

Ennek a fajta imádságnak feltétele: nem maradhat monológ, magamban
motyogás, a gondolatok-érzelmek lassan elnyugvó kavargása. Nem torzíthatom
Istent bálvánnyá, aki kénytelen szó nélkülvégighallgatni jogos vagy jogtalan
panaszaimat, önző, egyoldalú előítéleteimet. Eletem elősorolása csak akkor válik
imáyá, ha ki tudok lépni magamból, fölemelkedem Isten túlvilági magasságába, s
az O szempontjai szerint próbálom átértékelni, újrarendezni a, velem történte
ket. Ha ez elmarad, rabja maradtam önző, saját nézőpontomrakisarkított, tehát
szükségszerűen torz vagy egyoldalú életszemléletemnek - panaszom nem vált
imává, De ha Isten szemével nézem végig az életem, akkor konfliktusok, sikerek
és kudarcok, látszólagos értékek és semmiségek egyszer csak más megvilágítás
ba kerülnek, s a kegyelem fényében látom meg igazi értelmüket: helyüket az én
életemben és Isten terveiben.

Hányféle szégyen és képzelt dicsőség
hálójában evickélünk, pedig
napra kellene teregetnünk
mindazt, mi rejteni való.

(Pilinszky János: Milyen felemás)

Csak úgy tudom feltárni magam, ha befogadom őt, csak úgyláthatom meg igazi
magam, ha az O jelenléte világítja át bensőmet. Az imádság nem pszichológiai
relaxáció, a lelki higiéné hatékony eszköze, hanem közeledés Istenhez, aki
Krisztusban nekünk adta magát, s aki új, Krisztus szerinti emberré formál ben
nünket, hogy neki adottan, szeretetében éljünk.

Ez a feltárulkozás azonban nemcsak abban segít, hogy tisztábban lássam igazi,
tökéletesebb, mert Isten szerinti önmagam, hanem megteremti vele a csöndes
.együttlét, a kontempláció lehetőségét is. Az imádságban elmélyülő ember idővel

kevésnek érzi, hogy Isten elé-tátja s előtte elrendezze az életét. Egyre kevésbé
magával akar törődni, egyre inkább Istennel. A szeretet egyesülésre vágyik - a
lélek már Oreá akar figyelni egészen, magáról megfeledkező, elragadtatott szere
tettel. Hátrahagyná már életének ügyes-bajos dolgait, hogy elcsöndesedve egé
szen elmerüljön Isten szemléletében, a szerelmes elragadtatásával gyönyör
ködve benne. Ehhez azonban el kell csöndesítenie a bensejében kavargó érzel
meket es gondolatokat, amelyek kitöltik benső világát. Ennek az imádságos ma
gatartásnak szentirási előképe Mária, a Szűzanya, aki "szívében forgatta" a Fiá
tól hallottakat; s a másik Mária, Márta testvére, aki "a jobbik részt választotta",
amikor házimunkáról s a. vendégséggel együttjáró szorgoskodásról megfeled
kezve odakuporodott Jézus mellé, hogy egész lényével reá figyeljen.

Az egyre inkább Istenbe feledkező imáról, a figyelmes csönd imájáról a miszti
kusok élménye igazíthat el a leghitelesebben. Tőlük tudjuk azt is, hogy ez a
várakozó, Istenre figyelő csönd milyen erőfeszítéstkívánhat, hiszen a transzcerr
dens Isten örök misztériuma előtt áll az ember. Az érzékek éjszakájáról, a siva
tagi magány élményéről, hónapokig, évekig tartó, választalannak tűnő várakozás
ról adnak hírt ezek az imádkozók. Fogat összeszorító, kemény próbatételnek,
hasztalan keresésnek látszhatnak ezek az időszakok. A misztikusok tapasztalata
mégis arra tanít, hogy ez a látszólagos egyedüllét valójában Isten jelenlétével tel
jes, hogy éppen a magunkra hagyottság leple alatt ölelt magához Az, akire vágyó
dunk.
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